Integrovaná strategie
území

MAS Střední Haná

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

-1-

1. Stručné představení území a analýza stavu na
místní úrovni
Území, pro které vznikla tato integrovaná strategie, kopíruje území Mikroregionu Střední
Haná. Jde tak vlastně o územní celek spadající pod MAS Střední Haná o.p.s..
Region Střední Haná v současnosti zahrnuje území o ploše 141,05 km2 v rovinaté
oblasti Hané jižně od měst Olomouce, Přerova i Prostějova. V podstatě téměř kopíruje
území aktivního Mikroregionu Střední Haná (obce Ivaň, Křenovice, Lobodice, Měrovice
nad Hanou, Obědkovice, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Troubky, Uhřičice, Záříčí a města
Kojetín a Tovačov).
Všechny obce regionu (s výjimkou Záříčí) jsou součástí správního obvodu obce III.
stupně Přerov. Region spadá pod NUTS II Střední Morava.
Území Střední Hané je oblastí tradiční Hané se specifickými kulturními zvyklostmi a
nářečím. Jsou zde udržovány staré lidové obyčeje a pořádány tradiční společenské
akce.
Jak vyplývá z celé této a následující kapitoly, region Střední Haná, který je v působnosti
MAS, je jednotným územím z hlediska sociálního, ekonomického, geomorfologického,
environmentálního a kulturního (tradice Hané).
Přestože lze najít řadu komparativních výhod regionu, je třeba se zabývat zejména
základními jednotícími problémy a příležitostmi. Jsou to především: území s vyšším podílem
zemědělské

prvovýroby

na

nezaměstnanosti, současně

bonitních

půdách,

region

s nadprůměrnou

mírou

cenná oblast z hlediska lidové kultury (folklorních tradic,

architektury atd.), nabízející se příležitosti a atraktivity pro rozvoj cestovního ruchu a dobrá
dopravní dostupnost.

1.1 Obyvatelé
Region Střední Haná tvoří třináct obcí a žije zde něco málo přes 16 tisíc obyvatel (k
31.12.2011 činil počet obyvatel přesně 16 044). Spádovými městy jsou Kojetín a Tovačov,
v ostatních obcí (s výjimkou Troubek) již žije méně než 1 tisíc obyvatel.
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Počet obyvatel v obcích samozřejmě ovlivňuje například rozsah poskytovaných služeb, počet
podnikatelských subjektů a pracovních příležitostí, přesto je možné konstatovat, že jednotlivé
obce řeší podobné problémy a jedná se o vyvážený region.
Věková struktura obyvatel žijících na území regionu je znázorněna v níže uvedené tabulce.
Hodnocení čísel ve srovnání s ostatními regiony Olomouckého kraje vypovídá o obvyklém
zastoupení obyvatel v kategorii 15-64 let. Naopak nízký je počet obyvatel v kategorii 0-14 let.
14,6 % za region je negativní údaj. Tyto skutečnosti je možné vysvětlit i tím, že města
vesměs bývají „mladší“ než vesnice a rovněž snižování porodnosti vede k přesunu (stárnutí)
obyvatel z kategorie do 15-ti let do kategorie produktivního a poproduktivního věku.
Všechny obce regionu zaznamenávají (výrazně) více obyvatel v důchodovém věku než ve
věku do 15-ti let. Rovněž 16,9 % obyvatel nad 65 let je vysoké číslo.
Interpretace je zřejmá – stárnutí populace a pravděpodobně rovněž odchod mladých lidí
z důvodů nižších životních perspektiv. Tento fakt je nejzřetelnější u menších obcí.

Počet obyvatel obcí Regionu Střední Haná k 31.12.2011 a jejich věková struktura
Obec

Obyvatel

0 – 14 let + %

65 a více let + %

15 – 64 let + %

Ivaň

498

80

16,1

80

16,1

338

67,8

Kojetín

6378

956

15,0

1019

16,0

4403

69,0

Křenovice

420

49

11,7

68

16,2

303

72,1

Lobodice

729

91

12,5

118

16,2

520

71,3

Měrovice n.H.

682

115

16,9

98

14,4

469

68,7

Obědkovice

279

59

21,2

40

14,3

180

64,5

Oplocany

319

37

11,6

63

19,7

219

68,7

Polkovice

513

84

16,4

85

16,6

344

67,0

Stříbrnice

262

51

19,5

52

19,8

159

60,7
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Tovačov

2498

335

13,4

470

18,8

1693

67,8

Troubky

2111

303

14,4

369

17,5

1439

68,1

Uhřičice

590

90

15,3

115

19,5

385

65,2

Záříčí

765

98

12,8

140

18,3

527

68,9

Střední Haná

16044

2348

14,6

2717

16,9

10979

68,4

Zdroj: Český statistický úřad

1.2. Doprava, technická infrastruktura
Dopravní dostupnost regionu Střední Haná je na relativně dobré úrovni, s předpokladem
dalšího zlepšení.
Silniční spojení:
Vnější dopravní napojení regionu Střední Haná je s ohledem na jeho vnitrozemskou polohu
na poměrně dobré úrovni a zlepšena byla protažením, dobudováním dálnice D1.
Napojením na dálnici D1 v Kojetíně je zabezpečeno dopravní spojení s Brnem a další
pokračování na Prahu (dálnice D1) nebo i Bratislavu (dálnice D2) a Vídeň. Dálnice D1 vede
v opačném směru až ke Zlínu, a nebo přes Přerov a Lipník n/B. až do Ostravy a k polským
hranicím..
Hlavními stávajícími silničními komunikacemi, které se protínají v regionu Střední Haná jsou
silnice I/47 Vyškov – Kojetín – Přerov – Hranice a silnice II/367 Prostějov – Kojetín –
Kroměříž – Tlumačov. Prostřednictvím těchto silnic je zajištěno napojení na hlavní dopravní
tahy.
Železniční spojení:
Železniční spojení regionu je rovněž na dobré úrovni. Nedaleká města Olomouc a Přerov
jsou tradičními nadregionálními železničními uzly, propojujícími trasy směrem na Prahu,
Brno, Břeclav i na Ostravu. Vede zde jedna z klíčových tratí v České republice –
elektrifikovaná dvoukolejná železniční trať Praha – Olomouc – Přerov – Bohumín, která je
součástí II. tranzitního rychlostního koridoru na síti českých drah a na které probíhá
modernizace, budují se rychlostní koridory. Obdobným způsobem je modernizována i další
významná trať z Přerova směrem na Břeclav a dále Vídeň. V letech 2011 – 2014 probíhá
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kompletní rekonstrukce železničního uzlu v Přerově, která si vyžádá investici téměř 5 mld.
Kč.
Region leží na regionálně významné trati č. 300 spojující Přerov s Brnem. Rekonstrukce
tohoto úseku se předpokládá v letech 2018 – 2019. Další využitelné tratě jsou:
270 Praha – Česká Třebová – Olomouc – Přerov – Bohumín
330 Přerov – Otrokovice – Břeclav
303 Kojetín – Kroměříž – Hulín – Valašské Meziříčí
301 Olomouc – Nezamyslice – Brno
Technická infrastruktura
Stav technické infrastruktury je obecně u všech obcí regionu Střední Haná na uspokojivé
úrovni, problematika je z větší části vyřešena, resp. aktuálně prioritně řešena. V případě
plynofikací lze konstatovat, že až na výjimky jsou napojeni všichni obyvatelé. Problematika
zásobování vodou je rovněž vesměs vyřešena, stav vodovodů i vodních zdrojů pitné vody je
hodnocen jako dobrý.
Problémovější se zdá být situace v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod. Většina
obcí má pouze povrchovou kanalizaci a problematiku průběžně řeší. Více z uváděných
záměrů obcí na nejbližší roky se týká právě dokončení kanalizací a ČOV, vše je závislé na
zajištění finančních zdrojů.
V případě nakládání s odpady jsou dominantními firmami v regionu SITA Moravia a.s. a Van
Gansewinkel, a.s.

1.3. Podnikání, hospodářská charakteristika
Struktura hospodářství regionu Střední Haná je dána historickým vývojem i zdejšími
přírodními podmínkami. Pro region je typické zastoupení poměrně většího počtu
podnikatelských subjektů, jedná se zejména o podniky řazené do kategorie malé a střední.
Ve spádových centrech – městech Kojetín, Chropyně a Tovačov působí několik regionálně
významných firem, které patří mezi rozhodující místní zaměstnavatele.
Okres Přerov je řazen mezi strukturálně postižené regiony, míra nezaměstnanosti zde
dlouhodobě převyšuje celorepublikový průměr. Rovněž vývoj na trhu práce v regionu Střední
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Haná v posledních 10-ti letech je možné hodnotit jako negativní. Názorným může být pohled
na město Kojetín – postupný útlum zemědělské výroby (družstvo zaměstnávalo 1.200
pracovníků, dnes již jen 150), rozpad podniku Ingstav Brno, závod Kojetín (o práci přišlo asi
450 zaměstnanců) a ukončení výroby ve Vítkovických železárnách (250 zaměstnanců)
nebylo dostatečně nahrazováno rozvojem nových podnikatelských subjektů a výsledkem je
dnešní nadprůměrná míra nezaměstnanosti.
Zaměření místních firem (viz. následující tabulka) je zejména na zpracovatelský průmysl a
zemědělskou prvovýrobu. Většinou se jedná o méně technologicky náročné odvětví.
V zemědělství převažuje rostlinná výroba – pěstování obilovin a řepky, což je dáno místními
podmínkami a přednostmi. V živočišné výrobě potom chov skotu a prasat.
Oblast služeb, nevýrobní sféra, obchody jsou v regionu zastoupeny na poměrně nižší úrovni,
která ovšem ve většině případů odpovídá místním podmínkám a požadavkům.

Přehled významnějších podnikatelských subjektů v regionu Střední Haná
Firma

Zaměření činnosti

Obec

Hanák nábytek, a.s.

Truhlářství, výroba nábytku

Kojetín

Mlýn Kojetín, spol. s r.o.

Mlynářství

Kojetín

HG STYLE s.r.o.

Čalounické práce

Kojetín

MORAVSKÝ LIHOVAR, a.s.

Výroba a úprava kvasného lihu,

Kojetín

bioetanolová jednotka na výrobu
bezvodého lihu
BALMAT s.r.o.

Velkoobchod s barvami

Kojetín

RESTA DAKON s.r.o.

Nakládání se stavebními odpady,

Kojetín

recyklace
Energo IPT, a.s.

Kovovýroba

Měrovice n/H.

Skanska Prefa a.s.

Stavebnictví

Tovačov

TOPOS spol. s r.o.

Výroba strojů, staveb.hmot,

Tovačov

kovoobrábění
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Českomoravské štěrkovny, a.s.

Těžba štěrků, písků

Tovačov

Propal, spol. s r.o.

Stavebnictví, zámečnictví, opravy

Křenovice

strojů
PARAMAT CZ s.r.o.

Truhlářství, zámečnictví, zemní

Troubky

práce
BETONIKA spol. s r.o.

Výroba stavebních hmot, stavebních Lobodice
výrobků

Zemědělské podnikatelské subjekty působící v regionu
0bec

SUBJEKTY

Ivaň

Svačina Zbyněk

Kojetín

Agro-družstvo MORAVA,AGROPOS s.r.o.,Gardavský Ladislav, Glacner
Antonín, Konšel Lubomír, Koutek Vratislav, Krybus Čeněk, Krybus Vojtěch,
Krybus Jan, Kyas Zdeněk, Minařík Jaroslav, Minařík Jiří, Polášek Pavel,
Uher František, Vrana Zdeněk, Jureň František

Křenovice

Černá Lenka, Černý Libor, Hrušák Pavel, Taufer Jaroslav

Lobodice

Řezníček Jan, Vybíralík Vojtěch

Měrovice n.H.

Hlavinka Jaroslav, Olšanský Jiří, Otáhal Bartoloměj, Pospíšil Zdeněk,
Ptáček Vratislav, Šebesta Libor, Šebesta Milan

Oplocany

Hrachovinová Eva

Polkovice

Havelka Miloslav, Hlavinka Josef

Stříbrnice

Coufalík Luděk, Steiner Zdeněk

Tovačov

Soukromá rolnická společnost AGRO, spol. s r.o. se sídlem v Tovačově,
Venclík Jan

Troubky

Troubecká hospodářská a.s., Berčík Stanislav, Gregovský František,
Mišáková Alena, Smolka Zbyněk, ZELTR AGRO s.r.o., ZELTR spol. s r.o.
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Uhřičice

Droběna Josef, Hrabal Antonín, Hrabal Jaroslav, Lukáš Josef, Soušek
Bohumír, Tichý Vítězslav, UNIAGRO Tichý s.r.o., Vavrouch Vladimír,
Vrana Jaroslav, Vymazal Alois

Přehled využití jednotlivých ploch v regionu Střední Haná nabízí obvyklý a očekávaný
pohledy. U „hanáckého“ regionu jednoznačně převažuje zemědělská půda.
O podmínkách pro intenzívní zemědělskou prvovýrobu vypovídá další porovnání – výrazná
převaha orné půdy nad trvalými travními porosty.

Využití ploch (v ha) v regionu Střední Haná

Ivaň

Kojetín

Křenovice Lobodice Měrovice

Obědkovice

731

3.107

904

719

790

259

Lesní půda

1

357

211

150

2

1

Louky

3

145

52

14

3

1

Orná půda

661

2.072

561

437

688

229

Ostatní plochy

34

295

38

55

42

12

Vodní plochy

4

71

6

33

25

0

Zahrady

16

82

23

13

19

8

Zastav.plochy

11

77

11

17

11

6

Celková výměra
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Oplocany

Polkovice Stříbrnice

Tovačov Troubky

Uhřičice

Záříčí

545

705

227

2.276

2.113

925

806

Lesní půda

1

3

0

146

729

119

163

Louky

1

2

3

43

46

6

46

Orná půda

482

623

194

1.148

1.071

675

514

Ostatní plochy

30

39

13

533

145

50

36

Vodní plochy

8

8

4

326

35

31

13

Zahrady

14

20

8

38

43

28

21

Zastav.plochy

10

11

4

36

44

13

13

Celková
výměra

Zdroj: Český statistický úřad

Následující tabulka nabízí další úhel pohledu na region. Zejména města jsou schopna
generovat pracovní příležitosti a tedy za prací musí vyjíždět menší procento obyvatel. Menší
obce a podnikatelé již nevytváří tolik pracovních příležitostí pro místní obyvatele a většina
potom musí za prací denně vyjíždět. Hlavním cílem jsou města Chropyně, Kojetín a dále pak
i Přerov, Prostějov nebo Kroměříž.

Přehled pracovních příležitostí v regionu k 1.3.2001 SLBD
Vyjíždí

za

prací % vyjíždějících

Obec

Ekonomicky aktivní

Ivaň

245

141

58 %

Kojetín

3.312

1.138

34 %

Křenovice

223

125

56 %

Lobodice

345

139

40 %

Měrovice n. Hanou

360

152

42 %

Obědkovice

113

73

65 %

denně mimo obec
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Oplocany

161

84

52 %

Polkovice

214

107

50 %

Stříbrnice

112

72

64 %

Tovačov

1.283

522

41 %

Troubky

964

539

56 %

Uhřičice

305

195

64 %

Záříčí

329

194

59 %

Zdroj: Český statistický úřad

Analýza trhu práce
Míra nezaměstnanosti v regionu Střední Haná, přestože se udržuje na stabilní úrovni, resp.
postupně klesá, dlouhodobě a zřetelně převyšuje průměr Olomouckého kraje i jednotlivých
dotčených okresů a je vnímána jako jeden z vážných problémů.
Zejména v některých obcích tato míra dosahuje kritické hranice 20,3 %. Souvisejícím
problémem je i menší počet nově vytvářených pracovních příležitostí v obcích.
V obcích regionu Střední Haná bylo ke konci října 2007 evidováno úřadem práce 702
žadatelů o práci, což odpovídá míře nezaměstnanosti asi 9,74 %.
Míra nezaměstnanosti v Regionu Střední Haná k 31.10.2007
Ekonomicky

Míra

Míra

Aktivní

Nezaměstnaní k 31.10.2007

Nezaměstnaní k 31.10.2006

Ivaň

245

15

6,1

11

4,5

Kojetín

3312

272

8,2

387

11,7

Křenovice

223

16

7,2

20

9,0

Lobodice

345

41

11,9

41

11,9

Měrovice

360

73

20,3

87

24,2
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Obědkovice

113

11

9,7

17

15,0

Oplocany

161

10

6,2

23

14,3

Polkovice

214

20

9,3

22

10,3

Stříbrnice

112

11

9,8

15

13,4

Tovačov

1283

90

7,0

106

8,3

Troubky

964

67

7,0

83

8,6

Uhřičice

305

33

10,8

38

12,5

Záříčí

329

43

13,1

60

18,2

STŘEDNÍ

7966

702

9,74 %

910

11,42 %

HANÁ

1.4. Občanská vybavenost
Zdravotnictví a sociální péče
Zdravotní péče je v obcích regionu Střední Haná na úrovni odpovídající potřebám místních
obyvatel a hlavně možnostem obcí. Zdravotní střediska, resp. ordinace fungují ve spádových
městech, zdravotní péče je poskytována ambulantně, a v podstatě ve všech hlavních
specializacích. Další, vyšší úroveň zdravotní péče vyhledávají místní občané v okresních
nemocnicích (Přerov, Prostějov, Kroměříž), případně v Olomouci, kde se nacházejí i lůžková
zařízení.
Školství
V regionu Střední Haná je, zejména s ohledem na klesající počet dětí, relativně odpovídající
počet mateřských i základních škol. Centry jsou opět města Kojetín, Tovačov. Region nabízí
i příležitosti získání středoškolského vzdělání.
Kultura a sport
Kultura a sport patří mezi významné, hlavní volnočasové aktivity místních obyvatel. Nabídka,
zázemí pro kulturní vyžití a sport je celkově v regionu Střední Haná na relativně široké
úrovni.
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Technický stav (stavební, vybavenost zařízení) jednotlivých zařízení je různý, řada z nich
vyžaduje rekonstrukci nebo modernizaci.
Neziskové organizace, spolky a zájmová sdružení na obcích Regionu Střední Haná
0bec

SUBJEKTY

Ivaň

SDH, TJ Sokol Ivaň, Český svaz zahrádkářů, Myslivecké sdružení Ivaň

Kojetín

TJ Slavoj Kojetín, Sokol Kojetín, Městské kulturní středisko, Kanoistika
Kojetín

Křenovice

TJ Sokol Křenovice, SDH, Myslivecká společnost Háj

Lobodice

TJ Lobodice

Měrovice n. H.

SDH, Myslivecké sdružení, TJ Haná Měrovice

Obědkovice

SDH, TJ Sokol Obědkovice

Oplocany

SDH, TJ Sokol Oplocany

Polkovice

SDH, TJ Sokol Polkovice

Stříbrnice

TJ Sokol Stříbrnice

Tovačov

TJ Sokol Tovačov, SDH, Svaz včelařů, Český svaz – chovatelů, rybářů,
Kynologický svaz při AVZO

Troubky

Folklorní soubor Hanák Troubky, Občanská beseda Troubky, TJ Sokol
Troubky, SDH, Klub leteckých modelářů, Český svaz zahrádkářů, Český
svaz chovatelů

Uhřičice

TJ Sokol, SDH, Myslivecké sdružení

Záříčí

SDH, Sportovní klub Haná, Myslivecké sdružení

1.5.Cestovní ruch
Region Střední Haná má z pohledu cestovního ruchu poměrně specifické postavení. Má
svým návštěvníkům co nabídnout, mezi pozitivní skutečnosti a přednosti patří například celá
řada kulturních památek, přírodních zajímavostí, ale i klimatické podmínky vhodné pro
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celoroční rekreaci, lesy, pořádané společenské a kulturní akce nebo rozšiřující se síť
cyklostezek. Na druhé straně region nepatří mezi standardní turistické destinace.
Současnou cílovou skupinou z níž se mohou rekrutovat turisté a další návštěvníci jsou
zejména lidé z Olomouckého kraje, okolních krajů (Moravskoslezského, Zlínského,
Jihomoravského), kteří hledají příležitosti k aktivnímu trávení volného času. Významnou
skupinou hostů se mohou stát i turisté z Německa, Nizozemí nebo Polska, region Střední
Haná má do budoucna výrazný potenciál.
Vedle existence kulturního a přírodního potenciálu je nutné mít vybudovanou síť služeb,
která návštěvníkům umožní příjemnější i delší pobyt. Jde zejména o stravovací a ubytovací
zařízení, volnočasový program – příležitosti pro sportovní, společenské a kulturní vyžití.
Přestože i v tomto směru se situace ve městě Kojetín i v regionu neustále zlepšuje,
jednoznačnou skutečností zůstává, že zde chybí vhodné ubytovací kapacity.
Přednosti regionu Střední Haná z pohledu cestovního ruchu stojí na několika
základních pilířích. Jedná se zejména o nabídku:
A. Cykloturistika – značené cyklotrasy a cyklostezky
B. Přírodní a kulturní památky, turisticky atraktivní místa
C. Podmínky pro kulturní, společenské a volnočasové aktivity, doprovodný program

A. Cykloturistika – značené cyklotrasy a cyklostezky
Regionem prochází Moravská stezka, která spojuje Jeseníky a Jižní Moravu. U Lobodic se
na tuto stezku napojuje cyklostezka Bečva, přivádějící cykloturisty z oblasti severovýchodní
Moravy. Severně od Kojetína, u Lobodic, zároveň odbočuje z Moravské stezky místní
cyklotrasa č. 5040, která prochází katastrem Kojetína směrem na Němčice nad Hanou,
Prostějov a Plumlov. Mikroregion je protkán poměrně frekventovanými, nenáročnými
cyklostezkami.
Přes region Střední Haná vedou následující značené cyklotrasy a cyklostezky
5040 Němčice nad Hanou – Kojetín – Lobodice
47

Olomouc – Tovačov – Chropyně – Kroměříž

5013 Prostějov – Němčice nad Hanou – Zdounky
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B. Přírodní a kulturní památky, turisticky atraktivní místa
V regionu Střední Haná se jedná o:
Areál koupaliště v Kojetíně, atrakce minigolf a občerstvení
Sjíždění řeky Moravy
Zámek v Chropyni
Zámek v Tovačově
Původně gotický hrad ze 14. století s renesančním portálem z roku 1492,
renesančně upravován v 16. století a znovu koncem 17. století, novorenesanční
křídlo z roku 1890. Jeho tzv. Spanilá věž je dominantou kraje.
Židovské muzeum v Tovačově
Tovačov – Městská památková zóna, kostel sv. Václava, mohyla
Kojetín – židovský hřbitov, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Koupání na Tovačovských jezerech
Polkovice – středisko agroturistiky
Region může využít i svou polohu uprostřed cesty mezi dvěma z nejvýznamnějších
turistických center na Moravě – městy Olomouc a Kroměříž.

C. Podmínky pro kulturní, společenské a volnočasové aktivity, doprovodný program
Regionálně významné akce Kojetínské hanácké hody
Kojetínské hudební léto – týdenní akce
Přehlídka amatérských divadelních souborů v Kojetíně – připravený již 15. ročník na
rok 2007, 9 soutěžních a 6 nesoutěžních představení
Hanácké slavnosti Chropyně
Hanácký divadelní máj v Němčicích nad Hanou
Hanácké slavnosti v Němčicích nad Hanou
a více dalších akcí místního i regionálního významu
Region se může stát cílem krátkodobých návštěv (do čtyř dnů) a bude jednoznačně
orientován především na městskou (kulturně – poznávací) turistiku a turistiku sportovní,
rekreační.
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Cílovou skupiny jsou tedy jednak lidé z regionu, hledající příležitosti k aktivnímu trávení
volného času a rovněž turisté z celé ČR, případně i zahraničí využívající turistické programy
kraje – aktivní dovolená, dovolená na kole, památky Střední Moravy apod.

Přírodní a kulturní památky, turistické zajímavosti
Obec
Kojetín

Turistické zajímavosti, přírodní, kulturní památky
Židovský hřbitov, kostel Nanebevzetí Panny Marie, mariánský sloup,
pořádané kulturní a společenské akce
Značené cyklotrasy a cyklostezky, Loděnice u soutoku Moravy a
Mlýnského náhonu. V areál jsou šatny, sociální zařízení a úschovna lodí,
Bikrosový areál – terénně upravená dráha, Areál koupaliště, 50m bazén,
rekreační bazén, brouzdaliště, hřiště na plážový volejbal, sociální zázemí a
občerstvení. Bazény jsou vybaveny tobogánem, skluzavkami a dalšími
atrakcemi, Bowling city, zařízení nabízející možnosti hrát bowling, squash,
billiard, šipky apod.

Lobodice

Křižovatka cyklotrasy, přírodní rezervace Zástudánčí, hanácký žudr, záměr
rekreace u Skašovských jezer, sportovní rybolov

Měrovice n. H.

Kostel sv. Bartoloměje, obec je napojena na cyklotrasy

Polkovice

V okolí obce, cyklotrasy, agroturistika

Tovačov

Zámek Tovačov – původně gotický hrad ze 14. století s renesančním
portálem z roku 1492, renesančně upravován v 16. století a znovu koncem
17. století, novorenesanční křídlo z roku 1890. Jeho tzv. Spanilá věž je
dominantou kraje.
Židovské muzeum, Městská památková zóna, kostel sv. Václava, mohyla,
Hradecký

rybník,

Skašovská

jezera,

městem

prochází

významná

cyklistická trasa – č. 47 Moravská stezka
Troubky

Nedaleko obce soutok řeky Bečvy s Moravou, přírodní rezervace
Zástudánčí

Uhřičice

Socha sv. Floriána z r. 1742, busta J. A. Komenského od Jaroslava Úprky
1905, shybka/syfon – křížení dvou řek podtokem
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Záříčí

Přírodní vodní nádrž Pískáč, Moravská cyklostezka č. 47 procházejícím
povodím Moravy, kaple sv. Floriána, socha sv. Františka, Boží muka, 3
kříže – nejstarší z roku 1746, pomník padlým a HAM – památník
povodním, místní hřbitov

Zdroj: Dotazníky od obcí

Turistická infrastruktura v Regionu Střední Haná
Obec
Kojetín

TURISTICKÁ INFRASTRUKTURA
Pivovarský hotelu nabízí ubytování ve 21 klasických hotelových pokojích a
v 4 větších apartmánech, celková kapacita hotelu je 56 lůžek, sál
s kapacitou 60 míst, restaurace a informační centrum.
2 penziony.
Stravování – širší spektrum restauračních zařízení různé úrovně

Křenovice

Možnosti ubytování nejsou, stravování – Pohostinství u Jarmily, Snack bar

Lobodice

4 restaurace, možnosti ubytování nejsou

Tovačov

Možnost ubytování není, do budoucna možné využití Hotelu U tří králů
(nutná rekonstrukce II. patra). Stravování – Hotel U tří králů, restaurace
Klárka, Esko bar, pohostinství Na Růžku

Troubky

Obec vlastní ubytovnu (cca 70 lůžek), stravování v jídelně společnosti
Troubecká hospodářská a.s., případně ve školní jídelně a v místní
restauraci

Záříčí

Penzion U Kryštofa

Zdroj: Dotazníky od obcí
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2. SWOT analýza
2.1. Vymezení SWOT analýzy
SWOT analýza komplexně hodnotí stav v Regionu Střední Haná, přičemž respektuje údaje
(vychází z nich) a data získané v rámci předchozí kapitoly – analýzy území.

Silné stránky
•

úroveň technické infrastruktury na relativně vysoké úrovni – zásobování vodou a
plynofikace

•

Velmi dobrá dopravní obslužnost, adekvátní propojení obcí s vazbou na regionální
centra

•

velmi výhodná strategická poloha v těsné blízkosti dálnice D1, napojení regionu na
hlavní dopravní tepny

•

hustá síť místních komunikací

•

bezproblémová situace s nakládáním s odpady

•

postupně vyčleňované zóny pro podnikatelské aktivity, nízká cena pozemků pro
podnikání

•

vhodné podmínky pro tradiční zemědělskou produkci, kvalita půdy, vysoká produkční
schopnost

•

momentálně dostačující, nově rozšiřované, resp. rekonstruované vzdělávací kapacity,
dobrá kulturní i sportovní výchova dětí a mládeže

•

stabilizovaná a dostačující síť lékařské ambulantní péče

•

zlepšující se životní prostředí, atraktivní přírodní lokality

•

prostor pro rozvoj příměstské turistiky

•

geografická poloha regionu (dosažitelnost regionu v rámci denní návštěvnosti)

•

existence značených turistických pěších i cyklo cest, řada drobných kulturních
památek

•

konání kulturních a společenských akcí i s nadregionálním dosahem

•

lidové tradice a zvyky
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Slabé stránky
•

morální i fyzická zastaralost značné části dopravní infrastruktury

•

špatný technický stav místních komunikací

•

nedostatečné daňové příjmy obcí

•

vysoká míra nezaměstnanosti nad úrovni krajského i celorepublikového průměru

•

nedostatek dobrovolných pracovníků zapojených do programů pro volný čas dětí a
mládeže

•

rostoucí kriminalita zejména u mladé generace, nedostatečná prevence, zejména u
dětí a mládeže

•

celkově nedostatečná vybavenost (množství i kvalita) turistickou infrastrukturou
(ubytovací, sportovně – rekreační služby, nabídka venkovské turistiky), málo
turistických programů

•

nedostatek financí pro údržbu a péči o památky

•

nedostatečná podpora začínajících MSP (financování, daňová problematika,
informatika)

•

nižší úroveň průměrných výdělků v rámci ČR

Příležitosti
•

zavádění evropských právních i ekologických norem do života regionu

•

iniciovat zlepšení legislativních podmínek pro tvorbu potřebných finančních zdrojů pro
modernizaci infrastruktury

•

další budování a rozšiřování infrastruktury zvyšuje atraktivitu obcí pro bydlení i
podnikání v nich

•

vyšší úroveň koordinace obcí v některých oblastech činnosti, zvláště při přípravě
společných projektů

•

přenesení potenciálního hospodářského růstu i dalších centrech do regionu

•

nízká úroveň průměrných výdělků ve všech odvětvích je atraktivní pro zahraniční
investory

•

oživení zemědělské výroby

•

postupná připravenost, zainvestování pozemků vhodných pro podnikání

•

podpora všech forem odborného vzdělávání včetně poradenství
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•

v maximální možné míře využít možností, které skýtají programy podpory malého a
středního podnikání v ČR, dotace na rozvoj infrastruktury a rozvojové fondy Evropské
unie

•

zvýšit, zefektivnit a zkoordinovat spolupráci podnikatelského sektoru, místních
samospráv a státní správy při tvorbě podnikatelského klimatu regionu

•

větší provázání sféry vzdělávání a trhu práce s cílem přiblížení se potřebám
zaměstnavatelů

•

využití zvýšeného zájmu a oživení bytové výstavby v regionu

•

rezervy v územních plánech pro individuální výstavbu – dostatek volných a vhodných
ploch

•

vytvářením nových pracovních příležitostí ovlivnit migrační poměry ve prospěch
stabilizace mladých lidí

•

rozšířením rekvalifikačních programů pro nezaměstnané a dalším odborným
vzděláváním pracujících zvyšovat adaptabilitu a flexibilitu obyvatelstva na trhu práce

•

rozvoj vzdělávání v obcích se zaměřením na střední generaci

•

rozšíření mimoškolních, vzdělávacích a výchovných systémů prevence sociálně
patologických sociálních jevů

•

zřízení potřebných zařízení sociální péče a sociální intervence

•

rozšířit množství poskytované péče o přestárlé občany

•

finanční i jiná podpora organizací působících v oblasti sportu, kultury a práce
s mládeží, rozšíření vhodných prostor

pro volnočasové aktivity dětí a mládeže,

začlenění škol do systému volnočasových aktivit, získávání a motivování mladých lidí,
kteří dobrovolně pracují v oblasti volnočasových aktivit
•

environmentální rozvoj venkova, environmentální výchova a vzdělávání, využití
alternativních zdrojů energie

•

zlepšení stavu památek a historických objektů (image regionu)

•

další rozvoj (budování) cyklotras

•

kulturní a sportovní festivaly a soutěže i mezinárodního významu
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Hrozby
•

nedostatečná koncepčnost a podpora ze strany státní správy

•

nedostatek

kvalifikovaných

pracovníků

může

bránit

dalšímu

rozvoji

jinak

prosperujících firem regionu
•

stále se měnící podmínky v odbytu zemědělských produktů

•

pokud nedojde k provázání kvalifikačních potřeb území s budoucí nabídkou studijních
oborů na školách, dojde ke zvýšení disproporcí mezi nabídkou a poptávkou na
místním trhu práce po jednotlivých kvalifikacích

•

v důsledku dalšího poklesu porodnosti dochází ke zhoršování věkové struktury
obyvatelstva

•

demograficky podmíněný úbytek dětí ohrožuje existenci místních škol, což může nést
morální a fyzickou opotřebovanost technického vybavení a školských budov

•

nedostatek finančních prostředků pro volnočasové aktivity mládeže – zvýšený nárůst
nežádoucích jevů (kriminalita, drogy, zhoršování zdravotního stavu obyvatelstva…)

•

emigrace mladých a kvalifikovaných obyvatel z pracovních důvodů

•

zánik subjektů pracujících v oblasti volnočasových aktivit

•

ekologické zátěže - bývalé skládky, divoké skládky

•

nedocenění významu kulturního a přírodního bohatství

•

nedostatek finančních prostředků malých obcí, podnikatelů a místních neziskových
organizací

•

rizika kapitálové návratnosti do budování turistické infrastruktury

•

růst konkurence mezi regiony při získávání investic

2.2. Vyhodnocení SWOT analýzy, podněty důležité pro
rozvoj regionu
Na základě skutečností uvedených jak v rámci vlastní analýzy území, tak i ve SWOT
analýze, je možné konstatovat, že existují i další podněty pro rozvoj regionu:
•

poloha mikroregionu – v těsném dosahu více regionálních center (Olomouce,
Přerov, Prostějov, Kroměříž)

•

zkušenosti obcí regionu s úspěšným využíváním dotačních programů – SROP,
OP RLZ, OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, SAPARD, Programu
obnovy venkova ČR, SFŽP a další

•

regionálně důležité průmyslové podniky
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•

podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, zejména specifických forem cykloturistiky,
agroturistiky apod.

•

udržení, využití a rozvoj tradičního zemědělství na Hané,

•

uchování a využití kulturního dědictví mikroregionu Střední Haná – svébytný
folklór a tradice (nářečí, kroje, písně, zvyky atd.).

2.3. Metodika SWOT analýzy
SWOT analýza je sama o sobě metodou pro hodnocení.
Zpracovávání SWOT analýzy proběhlo komunitní metodou, výsledek je dán řadou
diskuzí a jednáními nejen s místními představiteli, ale i s nejširší veřejností.

Průběh zpracování SWOT analýzy – pro přípravu celého SPL sestavena hlavní
strategické komise. Členové strategické komise rozhodli o vytvoření pracovních skupin,
do nichž nominovali další členy, své zástupce. Pracovní skupiny byly sestaveny pro čtyři
základní problémové oblasti – Podnikání, Lidské zdroje, Cestovní ruch a Životní prostředí a
infrastruktura.
Základní koncepce SWOT analýzy byla tedy zpracována během pravidelných
konzultačních schůzek pracovních skupin. Na konečné podobě SWOT analýzy se
ovšem nakonec museli shodnou jak pracovní skupiny, které ji připravili a jejímiž členy
byly občané, zástupci podnikatelů v zemědělství, dalších místních odvětví a zástupci
celé řady místních neziskových organizací, tak určitě i zástupci jednotlivých obcí a
prostřednictvím webových stránek MAS i další veřejnost a je tedy možné
předpokládat, že SWOT analýza reflektuje různé úhly, široké spektrum pohledů.

Při přípravě SWOT analýzy byly kombinovány standardní přístupy. Silné a slabé stránky
posuzují současný i vnitřní stav v regionu, na druhé straně příležitosti a ohrožení prezentují
vnější i budoucí faktory, které mohou mít vliv na vývoj regionu.

- 21 -

3.Představení prioritních oblastí
3.1. Technická infrastruktura
Vodohospodářská infrastruktura a snižování rizika povodní
Možnosti financování: OPŽP (Operační program životní prostředí)
Snížení znečištění z komunálních zdrojů
•

Výstavba

a intenzifikace

čistíren

odpadních

vod

v aglomeracích

nad

2000

ekvivalentních obyvatel (EO) a v aglomeracích pod 2000 EO, které se nacházejí
v územích vyžadujících zvláštní ochranu.
•

Výstavba a rekonstrukce kanalizací sloužících veřejné potřebě v aglomeracích nad
2000 EO a v aglomeracích pod 2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu.

Snížení znečištění z průmyslových zdrojů
•

Technická opatření ke snížení vypouštění zvlášť nebezpečných látek z průmyslových
zdrojů znečištění.

Snížení znečištění způsobující eutrofizaci
•

Biologická a technická opatření na snížení eutrofizace povrchových vod, včetně
tvorby digitálních mapových podkladů v oblasti rizikovosti vnosu látek způsobujících
eutrofizaci vod.

Zlepšení jakosti pitné vody
•

Výstavba a intenzifikace úpraven vody, zdrojů pitné vody a rozvodných sítí pitné vody
sloužící veřejné potřebě v obcích nad 2000 obyvatel a v aglomeracích pod 2000
obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích vyžadujících zvláštní ochranu.

Protipovodňová opatření
•

Budování a modernizace systému předpovědní a hlásné povodňové služby.

•

Investiční podpora zpracování mapových podkladů o povodňovém nebezpečí
a povodňovém riziku s konkretizovanými výstupy na státní a regionální úrovni.

•

Úprava koryt v současně zastavěných územích obcí přírodě blízkým způsobem,
výstavba poldrů.
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Rozvoj a obnova venkova

Možnosti financování: ROP (Regionální operační program)
Fyzická revitalizace území
• přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba
infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací
• odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží
• obnova, stavební úpravy a případné rozšíření stávajících objektů
• hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné zeleně
• transformace neefektivně využívaných ploch na nové využití
Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba
infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací
• stavební úpravy stávajících místních a účelových komunikací, případně je možná
výstavba nových místních a účelových komunikací a to pouze ve vazbě na občanské
vybavení a veřejná prostranství,
• přeložky technické infrastruktury území v souvislosti se stavební úpravou či výstavbou
místních a účelových komunikací,
• stavební úpravy a výstavba chodníků, pěších zón, podchodů, nadchodů, včetně
značení a úprav pro tělesně postižené, veřejného osvětlení, veřejné zeleně a
mobiliáře, ale pouze v návaznosti na výše uvedené aktivity

Odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží
• odstranění nevyužitelných staveb z důvodu ochrany životního prostředí, ochrany
zdraví a bezpečnosti obyvatel a požární bezpečnosti,
• odstranění nevyužitelných staveb z důvodu přípravy území pro další využití v oblasti
podnikání, rozšíření občanského vybavení či budoucí stavební využití a další využití
v oblasti podnikání, je přípustné realizovat pouze formou dlouhodobého pronájmu
(tzn. nejméně po dobu udržitelnosti výsledku projektu) subjektům vybraným na
základě výběrového řízení za tržních podmínek a současně přímým realizátorům
podnikatelského záměru - nikoliv však za účelem dalšího prodeje nebo developerské
činnosti. V těchto případech půjde vždy o projekty generující příjmy,
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• odstranění ekologických zátěží v případě, že se nejedná o závažnou ekologickou
zátěž (vážně kontaminované lokality)1, pouze za podmínky, kdy žadatel o podporu
není původcem kontaminace nebo původce již neexistuje.

Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné zeleně
•

komplexní řešení s cílem revitalizace náměstí, parků a dalších veřejných prostranství
včetně veřejné zeleně, vedoucí k obnovení funkce regenerovaných ploch k
veřejnému

využití

a

vyvolávající

investice

dalších

subjektů,

především

podnikatelských,
•

jako doplňkovou aktivitu lze podpořit výstavbu parkovacích ploch, ale pouze v
návaznosti na uvedené aktivity.

Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití
•

komplexní řešení revitalizace městských a obecních částí, jader včetně památkových
objektů (bez převažující vazby na cestovní ruch), vyvolávající investice dalších
subjektů, především podnikatelských,

•

výstavba parkovacích ploch a to pouze v návaznosti na výše uvedené aktivity.

3.2. Dopravní infrastruktura a obslužnost

Veřejná doprava
Možnosti financování: ROP (Regionální operační program)

Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky
Obnova vozidel v systému veřejné dopravy
• realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace Integrovaných projektů a
integrovaných plánů rozvoje měst/území
• budování přestupních terminálů integrované veřejné dopravy
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• stavební úpravy a případné rozšíření nevyhovujících a výstavba zastávek veřejné
dopravy
• modernizace a výstavba systémů veřejné dopravy a jejich vybavení včetně nákupu
dopravních prostředků včetně ekologických
•

bezbariérové úpravy zastávek a souvisejícího vybavení a přístupových cest

•

zavádění moderních a ekologických technologií ve veřejné dopravě (informační
systémy, systémy umožňující přednost dopravních prostředků hromadné dopravy na
křižovatkách apod.)

Bezmotorová doprava
Možnosti financování: ROP (Regionální operační program)
•

realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace Integrovaných projektů a
integrovaných plánů rozvoje měst/území

•

výstavba regionálně významných stezek pro bezmotorovou dopravu

•

realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti bezmotorové dopravy

•

realizace opatření pro preferenci bezmotorové (zejména cyklistické) dopravy

3.3. Podpora podnikatelských aktivit, ekonomický rozvoj

Příprava podnikatelských zón
Možnosti financování: OPPI (Operační program podnikání a inovace), Program Nemovitosti
Program Nemovitosti umožňuje získat finanční podporu na přípravu podnikatelských zón,
rekonstrukci staveb a částečně i na výstavbu nájemních objektů v sektoru zpracovatelského
průmyslu (CZ-NACE 10-33), dále také strategických služeb a technologických center.
Podněcování vzniku a rozvoje podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury,
a možnost přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního a
životního prostředí České republiky. Zaměření na podporu projektů realizovaných ve všech
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hlavních fázích životního cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje i
regenerace nemovitostí, přičemž důraz bude kladen zejména na rekonstrukci nemovitostí.

3.4. Životní prostředí
Zlepšování kvality ovzduší
Možnosti financování: OPŽP (Operační program životní prostředí)
Zlepšení kvality ovzduší
•

Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje (např. kotle) nejlepší emisní třídy.

•

Nově budované rozvody tepla včetně centrálního zdroje.

•

Rozšíření stávajících středotlakých plynovodů.

Omezování prašnosti
•

Výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových
staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů.

Omezování emisí
•

Rekonstrukce spalovacích zdrojů pro snížení nebo instalace dodatečných zařízení
pro záchyt emisí oxidů dusíku, oxidů síry nebo prachových částic.

•

Rekonstrukce nespalovacích zdrojů pro snížení nebo instalace dodatečných zařízení
pro záchyt emisí oxidů dusíku nebo prachových částic vypouštěných do ovzduší.

•

Opatření vedoucí ke snížení emisí čpavku a těkavých organických látek do ovzduší.

•

Rekonstrukce a úpravy zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů za účelem
snížení emisí zejména oxidů dusíku a síry, prachových částic a současně vytvoření
nových kapacit na spoluspalování odpadu.

•

Rekonstrukce a úpravy velkých nespalovacích stacionárních zdrojů za účelem
snížení nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí oxidů dusíku nebo
prachových částic a současně zvýšení stávajících nebo vytvoření nových kapacit na
spoluspalování odpadu.
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Udržitelné využívání zdrojů energie
Možnosti financování: OPŽP (Operační program životní prostředí)
Výroba tepla
•

Výstavba a rekonstrukce lokálních i centrálních zdrojů tepla využívajících obnovitelné
zdroje energie pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.

Výroba elektřiny
•

Výstavba a rekonstrukce větrných a malých vodních elektráren.

•

Výstavba geotermálních elektráren a elektráren spalujících biomasu (pevnou,
plynnou nebo kapalnou).

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla
•

Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn,
bioplynové stanice.

•

Instalace kogeneračních zařízení využívajících pevnou biomasu.

•

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie.

Realizace úspor energie
•

Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových
konstrukcí budov.

Využívání odpadního tepla
•

Aplikace technologií na využití odpadního tepla.

Odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží

Možnosti financování: OPŽP (Operační program životní prostředí)
Integrované systémy nakládání s odpady
•

Regionální systém pro využití bioodpadů, pro mechanickou a biologickou úpravu
komunálního odpadu.

•

Speciální zařízení na využití upraveného paliva z regionálního systému pro
mechanickou a biologickou úpravu komunálního odpadu.
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Systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady
•

Systémy pro separaci a svoz odpadů, separaci bioodpadů.

•

Sběrné dvory, překladiště a sklady komunálního odpadu.

•

Systémy pro separaci nebezpečných složek komunálních odpadů a zdravotnických
odpadů.

Zařízení na využívání odpadů, zejména na třídění a recyklaci
•

Třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi.

•

Úpravny odpadů (autovraků, pneumatik, elektroodpadů, stavebních odpadů).

•

Zařízení pro energetické využití zdravotnických odpadů.

•

Kompostárny a bioplynové stanice pro zpracování bioodpadů.

•

Zařízení

pro

nakládání

s nebezpečnými

odpady

(autoklávy,

separátory,

homogenizéry, termická desorpce, reaktory, biodegradační zařízení).
Rekultivace a odstranění skládek
•

Rekultivace starých skládek.

•

Odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích.

Odstraňování starých ekologických zátěží
•

Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace
priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci.

•

Realizace průzkumných prací, analýz rizik.

•

Sanace vážně kontaminovaných lokalit.

Zlepšování stavu přírody a krajiny

Možnosti financování: OPŽP (Operační program životní prostředí)

Implementace a péče o území soustavy NATURA 2 000
•

Zpracování podkladů a vyhlášení území soustavy Natura 2000.

Podpora biodiverzity
•

Opatření k ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů.

•

Zajišťování péče o chráněná území.
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•

Opatření k překonávání migračních bariér - rybí přechody.

•

Regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů.

•

Realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů.

•

Obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích,
ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích.

Obnova krajinných struktur
•

Realizace vegetačních opatření v krajině (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních
stromů, větrolamů, územní systém ekologické stability atd.).

•

Opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště
chráněných územích, územích soustavy Natura 2 000, vymezených regionálních a
nadregionálních biocentrech územních systémů ekologické stability a v prioritních
oblastech pásem ohrožení emisemi.

Optimalizace vodního režimu krajiny
•

Podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, budování a obnova retenčních
prostor, revitalizace vodních toků a mokřadů, výstavba poldrů.

•

Opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi.

Podpora regenerace urbanizované krajiny
•

Zakládání a revitalizace významné sídelní zeleně, individuální zakládání a obnova
parků, stromořadí, hřbitovů, městských a obecních lesoparků atd.

•

Odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště
chráněných územích a územích zařazených do soustavy Natura 2 000.

Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické
činnosti
•

Stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které ohrožují především životy,
zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel a dále monitoring zaměřený na
kontrolu účinnosti nápravných opatření.

•

Přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod.

•

Zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po hornické činnosti, navržení a
realizace technického řešení, které zabrání dalšímu ohrožování životního prostředí.
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3.5. Volný čas, kvalita života, podpora znevýhodněných
skupin obyvatel

Sociální infrastruktura
Možnosti financování: ROP (Regionální operační program)
Sociální infrastruktura – bude podporován rozvoj infrastruktury sociálních služeb včetně
infrastruktury pro sociální integraci specifických skupin ohrožených sociálním vyloučením
tak, aby byla zajištěna přiměřená dostupnost a odpovídající kvalita těchto služeb.
Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (osoby se
zdravotním postižením, děti a senioři) - jedná se o infrastrukturu pro vzdělávání,
zdravotnictví, sociální oblast nebo volnočasové aktivity.
Vzdělávací infrastruktura – bude podporována modernizace vybavení škol tak, aby
odpovídaly požadavkům na poskytování vzdělávání pro potřeby trhu práce a využívání
moderních technologií anebo na transformaci kapacit v souvislosti s efektivním
vynakládáním zdrojů. Podporovány budou aktivity definované v regionálních dlouhodobých
záměrech vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, a to zaměřené například na moderní
formy výuky – ICT, jazykové vzdělávání.
Krizová infrastruktura – infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti obyvatelstva, prevenci a
řešení rizik v rámci Integrovaného záchranného systému. Cílem je ochrana obyvatelstva a
modernizace krizového řízení při mimořádných událostech. Podmínkou je soulad s krajskými
strategiemi.
Infrastruktura pro volnočasové aktivity – podpora bude zaměřena na investice do
infrastruktury v rámci kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit v rámci
zvyšování kvality života na venkově.

Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Možnosti financování: IOP (Integrovaný operační program)
Služby v oblasti sociální integrace
Služby v oblasti veřejného zdraví
Služby v oblasti zaměstnanosti
Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
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Např. investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových
zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, investiční podpora služeb, které
umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na
trh práce a do společnosti, modernizace přístrojového vybavení a zvýšení úrovně
technického zázemí zdravotnických zařízení, rozvoj koordinovaného národního systému
motivace obyvatel ke zdravému životnímu stylu, modernizace a inovace infrastruktury pro
prevenci poškození zdraví v důsledku známých chronických neinfekčních invalidizujících
onemocnění, vybudování školících středisek služeb zaměstnanosti a spolupracujících
organizací, podpora vybudování Národní logistické základny pro krizovou připravenost,
modernizace operačních středisek IZS v krajích, vč. modernizace radiokomunikačního
systému PEGAS, výstavba a modernizace operačních středisek Policie ČR apod.

3.6. Rozvoj cestovního ruchu
Cestovní ruch, veřejná infrastruktura a služby
Možnosti financování: ROP (Regionální operační program)
Aktivity
•

rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní a kulturně-poznávací formy cestovního
ruchu, lázeňství a výstavnictví včetně návazné infrastruktury

•

rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně
návazné infrastruktury

•

vybudování jednotného systému turistických okruhů, naučných stezek a/nebo
navigačních tabulí v turistické destinaci

•

stavební úprava kulturní památky, technické památky nebo kulturní zajímavosti se
záměrem využití pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury

3.7. Nezařazené další aktivity
Národní podpora územního rozvoje

Možnosti financování: IOP (Integrovaný operační program)
Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
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Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik

Např. budování a zefektivnění celostátně působících center identifikace, dokumentace,
uchování, prezentace a využití nemovitého kulturního dědictví ČR, revitalizace veřejných
prostranství v rámci problémových sídlišť (úpravy sídlištního prostoru), ekologické a
energeticky efektivní sanace bytových domů, odstranění statických poruch nosných
konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu, opravy,
rekonstrukce technického vybavení domů, podpora tvorby a aktualizace územních plánů
obcí apod.

Environmentální vzdělávání, poradenství a osvěta
Možnosti financování: OPŽP (Operační program životní prostředí)
•

Nákup, výstavba a rekonstrukce objektů center a poraden, objekt po realizaci
projektu musí splňovat nízkoenergetický nebo vyšší standard pro energetickou
náročnost budovy.

•

Technické vybavení center a poraden investičního charakteru.

•

Tvorbu materiálů a pomůcek investičního charakteru.

Zavádění ICT v územní veřejné správě
Možnosti financování: IOP (Integrovaný operační program)
Např. pořízení technologického řešení umožňující zvýšení využívání e-Governmentu v
podmínkách územní veřejné správy, digitalizace vybraných datových zdrojů a zabezpečení
jejich zpřístupňování všem oprávněným subjektům, zřizování tzv. kontaktních míst veřejné
správy - zapojování regionálních a místních pracovišť k tzv. Czech Point, zapojování orgánů
územní

veřejné

interoperabilních

správy
datových

k

systému
infrastruktur

sdílení
s

dat,

vysokou

vybudování
propustností

vysokorychlostních
(broadband)

a

širokopásmových bezdrátových přístupových technologií apod.

červen 2012

zpracovala: MAS Střední Haná
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